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HOTĂRÂREA NR. 35 din 05.02.2020 

 
a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 

 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, întrunit în ședință în data de 

05.02.2020 

 În conformitate cu Metodologia mișcării personalului didactic nr. 5259 din 12.11.2019 și a Legii 

Educației Naționale, nr.1/2011, art.262, alin.3-5, „norma didactică de predare – învățare-evaluare pentru 

profesorii din învățământul secundar este de 18 ore pe săptămână”. 

 În urma consfătuirilor desfășurate la I.S.J. Mureș, cu reprezentanții compartimentului Resurse umane 

din cadrul instituției, s-a convenit ca profesorilor titulari să li se poată acorda, la încadrarea lor, 4 ore plata cu 

ora, dacă aceștia au avut rezultate deosebite. În acest sens d-na director a dat citire posturilor, orelor 

vanate/rezervate, în urma încadrării personalului didactic conf. Metodologiei mișcării personalului didactic nr. 

5259 din 12.11.2019: 

 Ore rezervate:  

-rezervat director – 8 ore lb.rom 

-rezervat director – 6 ore biologie, secția maghiară + 2 ore compl.catedră 

-rezervat viceprimar – 9,5 ore ed.muzicală 

-rezervat titular – 2 ore lb.română 

-rezervat titular – 2 ore ed.fizică 

-rezervat titular – 2 ore ed.fizică 

Ore vacante:  

- 4 ore lb.rom, 1 an 

- 1 post învățătoare secția rom. – 1 an 

- 1 post învățătoare secția rom. – 1 an, Șc. Prim. Decebal Bobohalma 

- 8 ore lb.germană, secția română – 1 an 

- 4 ore lb.germană, secția română – 1 an 
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- 12 ore lb.engleză, secția română – 1 an 

- 6 ore fizică, secția română – 4 ani 

- 4 ore educație tehnologică, secția maghiară – 4 ani 

- 4 ore educație socială/istorie, secția română – 1 an 

- 2 ore religie unitariană, secția maghiară – 1 an 

- 1 oră matematică, secția română – 1 an 

- 3 ore informatică, secția maghiară – 1 an 

- 3,5 ore informatică, secția maghiară – 1 an 

- 1 oră religie ortodoxă, secția română – 1 an, Șc. Prim. Decebal Bobohalma 

- 5 ore religie ortodoxă, secția română – 1 an, 

S-a votat prin vot secret, fiecare membru al Consiliului de administrație a primit câte un buletin de vot 

tipizat. 

Se aprobă acordarea orelor suplimentare, următoarelor cadre didactice: Sămărtinean Cristina, Ciucheș 

Cecilie, Epure Erika, Dendrino Laurențiu, Solomon Luciana, Bucur Imola, Gogean Carmen, Precup Raluca, 

Gruiță Dorel, Bichiș Ioana și Madarasz Alexandru. 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 

ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA NR. 36 din 05.02.2020 

 
a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 

 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, întrunit în ședință în data de 

05.02.2020 

În conformitate cu Legea nr. 1/ 2011, art. 96 – Legea Educației Naționale 

Se aprobă solicitarea d-nei secretar șef Chibulcutean Angela, care solicită trecerea cu data de 1.01.2020, 

pe funcția de secretar IA, deoarece salarul dânsei este mai mic actualmente. Funcția de secretar șef este salarizată 

conform HG 598/2018, în funcție de nr. de elevi și nu se calculează sporul de fidelitate obținut după 10 ani de 

activitate neîntreruptă. Funcția de secretar este salarizată conform Legii 153/2017, la care se adaugă sporul de 

fidelitate. Toți membri consiliului de administrație sunt de acord cu această trecere. 

 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 

ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 37 din 05.02.2020 

a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, întrunit în ședință în data de 

05.02.2020 

 În conformitate cu Legea nr. 1/ 2011, art. 96 – Legea Educației Naționale 

 OMEN 4619/ 2014, art. 15, litera w 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație din Școala Gimnazială 

„Traian” – Târnăveni 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. În baza cererilor personalului didactic se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei 

cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2020. 

 Lista cadrelor didactice care au depus cerere pentru decontarea navetei, pentru anul şcolar 2019-2020: 

Bejan Zinica, Ciucheş Cecilia, Costin Aurica, Csiki Gyongyi, Dendrino Laurenţiu, Hidi Balint, Keszeg Ilonka, 

Kristof Helga, Neacşu Luminiţa, Noanea Cristina, Oltean Adina (Ungheni), Păcurar Petru, Ungur Cristina (Tg. 

Mureş), Stîngaciu Liliana, Szentgyorgyi Diana 

Art. 2. Secretarul unității de învățământ este însărcinat să comunice această hotărâre salariaților școlii 

și să transmită contabilului centralizatorul pentru efectuarea plăților. 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 38 din 25.02.2020 

a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, întrunit în ședință în data de 

25.02.2020 

 În conformitate cu Legea nr. 1/ 2011, art. 96 – Legea Educației Naționale 

 OMEN 4619/ 2014, art. 15, litera w 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație din Școala Gimnazială 

„Traian” – Târnăveni 

Ca urmare a adresei I.S.J. Mureș cu nr.97 din 7.02.2020, 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Suspendarea cursurilor pentru elevii clasei I D, pe o perioadă de trei zile, 26 – 28.02.2020 

Art. 2. Secretarul unității de învățământ este însărcinat să comunice această hotărâre salariaților școlii 

și să transmită contabilului centralizatorul pentru efectuarea plăților. 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 40 din 26.02.2020 

a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale TRAIAN Târnăveni, întrunit în şedinţa din data de 

26.02.2020, 

În conformitate cu Legea nr. 1/ 2011, art. 96 – Legea Educației Naționale 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație din Școala Gimnazială 

„Traian” – Târnăveni 

HOTĂREȘTE: 

 

 Art. 1. În baza cererilor depuse, se aprobă transferul elevilor (veniți/ plecați) pentru anul școlar 2019/ 

2020: 

Elevi plecați: Mailat Alexandru, clasa preg. C , Mailat Ștefania, clasa a IV-a și Cândea Claudiu Alin, 

plecați în Germania 

Art. 2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde directorul instituției. 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 

 


